Grannyttrande
i samband med anläggande av
avloppsanordning
Skriv ut tom blankett

Fastighet där avloppsanordning ska anläggas
Fastighetsbeteckning

Ägare/sökande

Enligt 19 kap 4 § 1 p miljöbalken (SFS 1998:808) ska berörda parter ges möjlighet till yttrande.
Som innehavare av närbelägen fastighet bereds du möjlighet att lämna yttrande i detta ärende,
eventuellt yttrande kan lämnas här nedan.
Grannfastigheter som berörs av anordningen
Här nedan intygar jag att jag har tagit del av ansökan och tillhörande situationsplan och ritningar
för ovanstående avloppsanordning:

Din fastighetsbeteckning

Din fastighetsbeteckning

Din adress

Din adress

Ditt telefonnummer

Ditt telefonnummer

☐ Jag har inget att erinra

☐ Jag har inget att erinra

☐ Jag har följande att erinra

☐ Jag har följande att erinra

Datum

Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Blanketten fortsätter på nästa sida

Östra Göinge Kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: miljo@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Din fastighetsbeteckning

Din fastighetsbeteckning

Din adress

Din adress

Ditt telefonnummer

Ditt telefonnummer

☐ Jag har inget att erinra

☐ Jag har inget att erinra

☐ Jag har följande att erinra

☐ Jag har följande att erinra

Datum

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift

Namnförtydligande

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se kommunens hemsida.

Information

Skriv ut

Rensa formulär

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att handlägga din
ansökan/anmälan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en bedömning i ditt ärende.
Vi har fått dina personuppgifter genom din ansökan/anmälan. Under hela den tid vi behandlar personuppgifterna
följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är i det här fallet myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att
sparas eller gallras enligt kommunens informations-/dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att vi ska kunna
handlägga ditt ärende. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, om inte
undantag anges i dataskydds-förordningen.
Personuppgiftsansvarig är Tillsyns- och tillståndsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,
för att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd
blankett (finns på kommunens hemsida och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen
på kommunhuset, medtag giltig legitimation.
Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41
Broby.
Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt data-skyddsombud på
dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.
Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ .

